Vyvěšeno: 24.03.2006
Sňato: 10.04.2006

Nařízení č. 1/2006
Obce Kunžak
o tržním řádu

Zastupitelstvo obce Kunžak vydává dne 23.3.2006 na základě § 18 odst. 1 a 3 zákona
č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších
předpisů, a v souladu s § 11 odst. 1 zákona a § 84 odst 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Čl. I.
Základní ustanovení
(1) Toto nařízení upravuje nabídku, prodej zboží (dále jen "prodej") a poskytování
služeb mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního
zákona 1) na území obce Kunžak.
( 2) Územím obce Kunžak se pro účely tohoto nařízení rozumí správní obvod obce,
který tvoří katastrální území obce Kunžak a místních částí Valtínov, Mosty, Zvůle, Terezín,
Kaproun a Suchdol.
ČL. II
Místa pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
(1) Na území obce je možno mimo provozovnu určenou k tomuto účelu kolaudačním
rozhodnutím podle zvláštního zákona 1) nabízet a prodávat zboží a poskytovat služby v obci
Kunžak a místních částech jen na těchto tržních místech:
a) Kunžak - ulice Strmilovská na zadlážděné ploše před budovou kina
č.p. 344 a nemovitostí č.p. 236,
- v restauračních předzahrádkách a obdobných předsunutých prodejních místech
v obci Kunžak – tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních předpisů 2)
b) Valtínov – asfaltová plocha p.č. 33/22
c) Mosty - plocha před budovou pohostinství, p.č. 697/4
( 2 ) V době konání pouti lze prodávat a poskytovat služby dle předchozího odstavce i
na místech vymezených na náměstí Komenského a v ulici Havlíčkova v obci Kunžak.
Čl. III
Stanovení kapacity pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Kapacita jednotlivých míst pro prodej zboží a poskytování služeb uvedených v čl. II je
stanovena v příloze č. 1 tohoto nařízení.

Čl. IV
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb
(1) Tržní místa uvedená v čl. II odst. 1 tohoto nařízení mohou být provozována po celý
rok v době od 07,00 hodin do 18,00 hodin.
Předzahrádky a obdobná předsunutá prodejní místa, uvedená v Čl. II, odst. l., písm.a) mohou
být provozována v době od 01.05. do 30.09. od 9.oo do 23.oo hodin
(2) Po dobu konání pouti v Kunžaku mohou být tržní místa uvedená v čl. II, odst. (2)
tohoto nařízení provozována od 07,00 hodin dne předcházejícího zahájení poutě do 22,00
hodin dne ukončení poutě.

Čl. V
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst pro nabídku, prodej zboží a
poskytování služeb
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb na tržních místech pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb jsou povinni:
a) skladovat prodávané zboží a umisťovat reklamní zařízení pouze v půdorysu prodejního
stánku
b) zabezpečovat čistotu prodejních míst,
c) k nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb užívat jen místa k tomu určená,
d) řídit se pokyny pověřeného zaměstnance Obecního úřadu Kunžak.
e) po ukončení prodeje nebo poskytování služeb odstranit veškerý mobiliář a užívané místo
uvést do původního stavu.

Čl. VI
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb
Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb:
a) vede evidenci prodejců a poskytovatelů služeb,
b) zajistí nádoby, do kterých jsou prodejci povinni během dne odkládat odpad

Čl. VII
Kontrola
(l) Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí pověření zaměstnanci obecního
úřadu Kunžak.
(2) Pro ukládání sankcí se užijí zvláštní předpisy. 3) .

Čl. VIII
Závěrečná ustanovení
(1) Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb podle § 17 odst. 10 a 11
živnostenského zákona
(2) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů služeb a provozovatelů
stanovená zvláštními právními předpisy nejsou tímto nařízením dotčena.
(3) Povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací včetně parkoviště na náměstí
Komenského v Kunžaku vydává obecní úřad v Kunžak podle zvláštního zákona 2).
(4) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10.4.2006.

Ing. Šamal Vladimír
místostarosta

Čapek Jaroslav
starosta

1) - zákon.č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů
2) - § 25 odst. 1 zákona č. 13/1997Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- např. povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace podle § 25 odst. 6, písm. c) bod 5.
zřizování a provoz stánků, pojízdných či přenosných prodejních a jiných podobných
zařízení.
3) - např. zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

Příloha č. 1 k Nařízení č. 1/2006 Obce Kunžak o tržním řádu
I.
Rozdělení:
1. Tržiště stálá
2. Tržiště příležitostná – pouť
II.
Místa, stanovení kapacity
1. Tržiště stálá:
a) zadlážděná plocha před budovou kina čp. 344 a nemovitostí čp. 236,
ulice Strmilovské v Obci Kunžak – maximálně 3 stánky jednoduché
konstrukce, snadno demontovatelné
b) asfaltová plocha p.č. 33/22 v části Valtínov – maximálně 2 stánky
jednoduché konstrukce, snadno demontovatelné
c) plocha p.č. 697/4 před budovou pohostinství v části Mosty,
maximálně jeden stánek jednoduché konstrukce, snadno
demontovatelný
Provozovatelem tržišť je Obec Kunžak
2. Tržiště příležitostná – po dobu konání pouti v obci Kunžak
a) Náměstí Komenského
b) Ulice Havlíčkova
Rozmístění a počet stánků bude vycházet z aktuálních záměrů a potřeb za souhlasu
pracovníků Obecního úřadu Kunžak

